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1. Основни свойства

• width – задава дължина на елемента

• height – задава височина на елемента

• opacity – задава прозрачност на елемента (от 0 до 
1 или от 0% до 100%)

• padding – разстояние между съдържанието на 
елемента и неговата рамка. Приема до 4 стойности, 
разделени с интервал за горна, долна, лява и дясна 
страна

• margin – задава разстояние между рамката и 
околните елементи, приема до 4 стойности, както 
при padding



1. Основни свойства

• display – видимост на елемента: none (скриване на елемента), inline (показва елементите един след друг 
и игнорира стойностите за размер), block (елементът се изобразява като блок, започва на нов ред и 
заема цялата ширина)

• position – начин на позициониране: static (елементите се показват по реза на записания код), absolute
(абсолютно – спрямо най-близкия нестатичен родителски елемент), relative (относително – спрямо 
нормалното си разположение), fixed (фиксирано – спрямо прозореца на браузъра)

• left, right, top, bottom – отместване на елемента в съответната посока при позициониране, различно от 
статично

• float – „плаване“, обграждане на елемента от текст или други inline обекти: none (не „плава“, стойност 
поподразбиране), left (позиционира се най-вляво на родителския елемент, а текстът го обтича вдясно), 
right (позиционира се най-вдясно на родителския елемент, а текстът го обтича вляво)

• clear – определя от коя страна наелемента не може да има плаващи елементи: left (отляво), right 
(отдясно), both (от двете страни)

• z-index – задава ред на елементите при позициониране, тези с по-малък индекс са под тези, с по-голям 
индекс



2. Форматиране на текст

• color – цвят на символите

• text-allign – подравняване: left (ляво), right (дясно), 
center (центрирано), justify (двустранно)

• font-size – размер на символите

• font-family – шрифт на текста

• font-weight – задава „тегло“ на текста: normal 
(нормален текст), bold (удебелен), lighter (изтънен)

• text-decoration – допълнителен ефект на текста: 
underline(подчертаване), none (без ефект), overline
(надчертаване), blink (примигване на текста), line-
through (зачеркване на текста)

• text-indent – задава отстъп на първия ред на параграф

• letter-spacing – променя разредката между 
символи: normal (без промяна в разредката) или 
число (може и отрицателно)

• word-spasing – променя разстоянието между 
думите

• line-height – задава височина на реда 
(междуредието)

• text-transform – управлява главни и малки букви



3. Форматиране на фон

• background-color – цвят на фона

• background-image – фон от графично 
изображение

• background-repeat – управление на запълването:
repeat (подчертаване), repeat-x/repeat-y (без ефект), 
no-repeat (надчертаване)

• background-attachment – определя дали фоновото 
изображение е фиксирано (fixed) или ще се 
превърта заедно с елемента при скролиране (scroll)

• background-position – определя 
началната позиция на изображението –
в проценти, мерни единици и др.



4. Използване на рамки

• border-color – цвят на рамката

• border-style – стил на рамката (none, dotted, 
dashed, solid, double, groove, ridge, inset, 
outset)

• border-width – дебелина на рамка ав пиксели 
или друга мерна единица

• border: border-width border-style border-
color; – задаване свойствата на рамката като 
списък от стойности

• border-radius – радиус на закръгляне на 
върховете на елемента


